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ลูกค้ามากกว่า 5,000.- ท่าน มั่นใจที่จะเดินทางไปกับเราด้วยประสบการณ์น าทัวร์ดูงาน

กวางเจาเทรดแฟร์มามากกว่า 9 ปี บริการท่านด้วยไกด์ และหัวหน้าทัวร์มืออาชีพ 

 
รายการดูงานกวางเจาเทรดแฟร์และท่องเท่ียว ครั้งท่ี 126 

เดินทางวันที ่15-19  ตุลาคม 2562 

 

ไฮไลท ์เท่ียว 3 เมือง ฮ่องกง เสินเจิ้น กวางเจา 

ดูงานกวางเจาแฟร์ 3 วัน ชมโชว์ม่านน้ า 3 มิติ 

สักการะ วัดแชกงหมิว หรือ วัดกังหันน าโชค ของฮ่องกง 

ฟรี!! ท าบัตรเข้างานส าหรับท่านท่ีเข้าดูงานครั้งแรก 

อาหารบุฟเฟ่ต์นานาชาติ  

อาหารครบทุกม้ือ 

 

โดยสายการบินระดับ WORLD’S CLASS ในเครือ ONEWORLD 

เครื่องล าใหญ่มีจอส่วนตัวทุกที่น่ัง CATHAY PACIFIC AIRWAYS (CX) 

 
 
 
 
 
 
05.00 น.  คณะมาพรอ้มกันที่ สนามบนินานาชาตสิุวรรณภูม  ิ อาคาร

ผูโ้ดยสารขาออกระหว่างประเทศ ชัน้ 4 ประตูทางเขา้หมายเลข 
7 เคาท์เตอร์เช็คอนิแถว M สายการบนิ CATHAY PACIFIC 

AIRWAYS (CX) โดยมเีจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯคอยใหก้ารตอ้นรับ
และอํานวยความสะดวกกอ่นขึน้เครือ่ง   

 
 
 
08.15 น. นําทา่นบนิลัดฟ้าสู ่เกาะฮอ่งกง  โดยสายการบนิ CATHAY PACIFIC AIRWAYS เทีย่วบนิที ่ CX 700   

ใหบ้รกิารผูโ้ดยสารดว้ยเครือ่งบนิรุน่ AIRBUS A 330-300   
 

(บรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่ง) 

 
 
 
 

วนัแรก   >>>>>  
สนามบนินานาชาตสิุวรรณภูม ิ- สนามบนินานาชาต ิCHECK LAP KOK - เดนิทางขา้มดา่นสูเ่ขตปกครอง
พเิศษเซนิเจ ิน้ สาธารณรฐัประชาชนจนี - เดนิทางสูก่วางโจว - ช็อปป้ิงยา่นจางเซีย้ะจ ิว่  
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12.10 น. เดนิทางถงึ สนามบนินานาชาต ิCHEK LAP KOK ฮอ่งกง 

ซึง่อดตีเคยเป็นสว่นหนึง่ในเครอืจักรภพ และไดส้ง่กลับคนืสูป่ระเทศจนีเมือ่ปี ค.ศ. 1997 ปัจจบุนัไดก้ลายเป็น

เขตปกครองพเิศษของจีน มขีนาดพืน้ทีไ่ม่ใหญ่โตนักแต่มคีวามหลากหลาย มปีระวัตศิาสตรอ์ันยาวนานที่

น่าสนใจ ขณะเดยีวกนัก็แฝงไว ้ซึง่ความทันสมยัและวถิชีวีติทีม่สีสีัน จงึไดรั้บการขนานนามว่า เป็นเสน่หแ์ห่ง

ตะวันออก  

 

หลังผ่านพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงแลว้นําทุกท่านเดนิออกประตูทางออก B  พบกับมัคคุเทศกท์อ้งถิน่รอรับ

คณะ 
 
 

หลังจากนัน้นําท่านเดนิทางสู่เมอืง เซนิเจ ิน้ (โดยรถโค๊ช) เป็นเขตเศรษฐกจิพเิศษของจีน เดมิเป็นเพยีง

หมูบ่า้นชาวประมงธรรมดาอยูใ่นมณฑลกวางตุง้ มเีนือ้ที ่2,020 ตารางกโิลเมตร ตัวเมอืงเซนิเจิน้ไดรั้บการวาง

ระบบผังเมอืงอยา่งดมีสีภาพภมูทิัศนแ์ละสภาพแวดลอ้มทีเ่ป็นระเบยีบสวยงาม     

*** เมือ่เดนิทางถงึดา่นตรวจคนเขา้เมอืง รบกวนลกูคา้ลากกระเป๋าสมัภาระของทา่นเองเพือ่ความรวดเร็ว 

 

จากนัน้นําทา่นเดนิทางตอ่สู ่เมอืงกวางเจา โดยรถโคช๊ (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 2 ชัว่โมง)  
 

กวางโจว หรอื กวางเจา เป็นเมอืงเอกของมณฑลกวางตุง้ กว่างโจวเป็นเมอืงใหญ่สดุทางภาคใตข้องจ ีซึง่

เป็นมณฑลซึง่เป็นทีต่ัง้ของเขตเศรษฐกจิพเิศษทัง้ 3 แห่งของจนีคอื เซนิเจิน้ จูไห่และซวัเถา นอกจากนัน้

เมอืงกวา่งโจวยงัมสํีาเนยีงเฉพาะถิน่ทีถ่อืวา่เป็นมาตรฐานของฮอ่งกงและมาเกา๊ เรยีกว่า สําเนียงกว่างโจวอกี

ดว้ย 
 

เมอืงกวางโจว ตัง้อยู่ปากแม่น้ําจูเจยีงและเป็นเมอืงทีใ่หญ่ทีส่ดุทางตอนใตข้องสาธารณรัฐประชาชนจนีมี

ความประวัตศิาสตร ์ยาวนานกว่า 2,800 ปี เป็นจุดเริม่ของเสน้ทางสายไหมนครัง้อดตีและยังเคยเป็นเมอืงท่า

เสรแีหง่แรกและแหง่เดยีวทีเ่ปิดตอ้นรับชาวตะวันตกทีเ่ขา้มาตดิตอ่คา้ขายกวางโจวแมจ้ะเป็นศนูยก์ลางในการ

ปฏริูปเศรษฐกจิจนีแต่กว่างโจวยังมภีูมหิลังทางประวัตศิาสตร์ที่ยาวนานในรูปสถานที่สําคัญต่างๆ ปัจจุบัน

กว่างโจวมบีทบาทเป็นเมอืงในเขตเศรษฐกจิการคา้ทีม่คีวามเจรญิรุ่งเรอืงมากทีส่ดุในภาคใตข้องจนีและยัง

ไดรั้บสถานะเป็นหนึง่ในสามเมอืงทา่ทีสํ่าคัญทีส่ดุของจนี อกีทัง้ยงัเป็นเมอืงทีม่ผีลผลติโดยรวมมากทีส่ดุดว้ย 

นอกจากนัน้ยังมกีารคมนาคมขนส่งทีส่ะดวกและทันสมัย มรีะบบรถไฟใตด้นิครอบคลุมเมอืงชัน้ในทัง้หมด 

รวมทัง้ดา้นภมูอิากาศ อาหารและการดํารงชวีติตลอดจนความเป็นอยูก่็มคีวามคลา้ยคลงึกบัประเทศไทย 
 

 
 

หลังอาหารใหท้า่นอสิระชอ้ปป้ิงที ่ถนนคนเดนิจางเซีย่จ ิว่  ซึง่
เป็นตลาดคา้ส่งเสื้อผา้ราคาถูกซึง่เป็นถนนโบราณที่เชือ่มไป
ท่าเรือมาก่อน แต่ตอนนี้กลายมาเป็นถนนคนเดนิที่มขีองขาย
มากมาย และสองขา้งทางยังมกีจิกรรมทางวัฒนธรรมของชาว
ทอ้งถิน่ใหไ้ดเ้ห็นดว้ย ถือเป็นถนนคนเดนิชือ่ดังของกว่างโจว 
เป็นถนนสัน้ๆสองสายมาเชือ่มตอ่กนั บรรยากาศจะคลา้ยๆยา่นใน
ฮอ่งกง บางชว่งของถนนจะมกีารปิดถนน และมกีารเปิดไฟสว่าง
ไสว สวยงามมาก และยงัมรีา้นอาหาร รา้นคา้ต่างๆ มากมายเลย
ทเีดยีว ทีน่ีเ่ป็นทีข่ายของใหนั้กทอ่งเทีย่วดังนัน้ราคาจงึสงูกวา่ทีอ่ ืน่ๆ จะคกึคักมากในชว่งกลางคนื 

 
มือ้ค า่  รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร ***(มาตรฐานส าหรบัคณะทวัร ์โตะ๊ละ 8-10 ทา่น) 
 
โรงแรมทีพ่กั Holiday Inn Express Foshan Nanhai Hotel หรอืเทยีบเทา่ระดบัเดยีวกนั 
 
 

วนัทีส่อง   >>>>>   
รา้นสง่เสรมิสนิคา้ทอ้งถิน่ตามนโยบายสง่เสรมิการทอ่งเทีย่วภายใตก้ารควบคมุของรฐับาลจนี -  เขา้งาน
กวางเจาเทรดแฟร ์คร ัง้ที ่126 ตามอธัยาศยั 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A1%E0%B8%93%E0%B8%91%E0%B8%A5%E0%B8%81%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%95%E0%B8%B8%E0%B9%89%E0%B8%87
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%8B%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B8%B4%E0%B9%89%E0%B8%99
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%88%E0%B8%B9%E0%B9%84%E0%B8%AB%E0%B9%88&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%8B%E0%B8%B1%E0%B8%A7%E0%B9%80%E0%B8%96%E0%B8%B2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AE%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%87
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B9%8A%E0%B8%B2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%99%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%A7%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B9%82%E0%B8%88%E0%B8%A7
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B9%81%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B3%E0%B8%88%E0%B8%B9%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%87&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%98%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%90%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%99%E0%B8%88%E0%B8%B5%E0%B8%99
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มือ้เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (บรกิารทา่นดว้ยบพุเฟตข์องโรงแรม) 
 

หลังจากนัน้นําท่าน ชมเมอืงเซนิเจ ิน้ ซึง่เป็นเขตเศรษฐกจิพเิศษของ
จนีเดมิเป็นเพยีงหมูบ่า้นชาวประมงธรรมดาอยูใ่นมณฑลกวางตุง้ มเีนือ้ที ่
2,020 ตารางกโิลเมตร ตัวเมอืงเซนิเจิน้ไดรั้บการวางระบบผังเมอืงอยา่ง
ดมีสีภาพภมูทิัศนแ์ละสภาพแวดลอ้มทีเ่ป็นระเบยีบสวยงาม  
 

จากนั้นนําท่านเขา้ ชมสนิคา้ท้องถิน่ตามนโยบายส่งเสรมิการ
ทอ่งเทีย่วภายใตก้ารควบคุมของรฐับาลจนี ประกอบไปดว้ย รา้น
หยก สนิคา้โอท๊อปของจนีซึง่มปีระวัตแิละตน้กําเนดิมายาวนาน จากนัน้
แวะชมสนิคา้ยาประจําบา้นของชาวจนี สมนุไพรเป่าฟู่ หลงิ หรอืรูจ้ักกัน

ในชือ่ สมุนไพรบวัหมิะ สรรพคุณหลากหลายแกน้ํ้ารอ้นลวก, แผลไฟ

ไหม,้ แกร้ดิสดีวง, ฮอ่งกงฟตุ ฯลฯ  
 
นําทา่นเดนิทางสู ่ ศนูยแ์สดงสนิคา้นานาชาตกิวางเจา เพือ่เขา้ ชมงานกวางเจาเทรดแฟรค์ร ัง้ที ่126 
งานออกรา้นโลก เพือ่ใหท้า่นไดม้องหาชอ่งทางทางธุรกจิจากผูป้ระกอบการมากกว่า 8,000 ราย ทีม่ารวมกัน
ซึง่เป็นงานทีผู่ผ้ลติรายใหญ่ พบกับผูป้ระกอบการในแต่ละมณฑลของจีน รวมทัง้นักธุรกจิทั่วโลกใหค้วาม
สนใจ Chinese Export Commodities Fair  
แหลง่รวมสนิคา้ทกุประเภท 
 
ไดเ้วลาอนัสมควร นําทา่นรับประทานอาหารคํ่า 

 
มือ้ค า่  รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร (มาตรฐานส าหรบัคณะทวัร ์โตะ๊ละ 8-10 ทา่น) 
โรงแรมทีพ่กั Holiday Inn Express Foshan Nanhai Hotel หรอืเทยีบเทา่ระดบัเดยีวกนั 
 
 
 
 
 
 
มือ้เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (บรกิารทา่นดว้ยบพุเฟตข์องโรงแรม) 
 

นําทา่นเดนิทางสู ่ ศนูยแ์สดงสนิคา้นานาชาตกิวางเจา เพือ่เขา้ ชมงานกวางเจาเทรดแฟรค์ร ัง้ที ่126 
งานออกรา้นระดับโลก เพือ่ใหท้่านไดม้องหาชอ่งทางทางธุรกจิจากผูป้ระกอบการมากกว่า 8,000 ราย ทีม่า
รวมกันซึง่เป็นงานทีผู่ผ้ลติรายใหญ่ พบกับผูป้ระกอบการในแต่ละมณฑลของจนี รวมทัง้นักธุรกจิทั่วโลกให ้
ความสนใจ Chinese Export Commodities Fair แหลง่รวมสนิคา้ทกุประเภท 

 
***  อสิระทา่นรบัประทานอาหารกลางวนัตามอธัยาศยั 

ไดเ้วลาอนัสมควรพบกนั ณ จดุนัดหมาย 
 
 

   
 
 

                วนัทีส่าม   >>>>>      
                เขา้ชมงานกวางเจาเทรดแฟร ์คร ัง้ที ่126 ตามอธัยาศยั 
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มือ้ค า่  รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร พเิศษ!!! บรกิารทา่นดว้ยบพุเฟตน์านาชาต ิ
  Four Seas International House 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
โรงแรมทีพ่กั Inn Express Foshan Nanhai Hotel   หรอืเทยีบเทา่ระดบัเดยีวกนั 
 

 
 
 

มือ้เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (บรกิารทา่นดว้ยบพุเฟตข์องโรงแรม) 
 

นําทา่นเดนิทางสู ่ ศนูยแ์สดงสนิคา้นานาชาตกิวางเจา เพือ่เขา้ ชมงานกวางเจาเทรดแฟรค์ร ัง้ที ่126 
งานออกรา้นระดับโลก เพือ่ใหท้่านไดม้องหาชอ่งทางทางธุรกจิจากผูป้ระกอบการมากกว่า 8,000 ราย ทีม่า
รวมกันซึง่เป็นงานที่ผูผ้ลติรายใหญ่พบกับผูป้ระกอบการในแต่ละมณฑลของจีนรวมทัง้นักธุรกจิทั่วโลกให ้
ความสนใจ Chinese Export Commodities Fair แหลง่รวมสนิคา้ทกุประเภท 
 
*** อสิระทา่นรบัประทานอาหารกลางวนัตามอธัยาศยั 
 
ไดเ้วลาอนัสมควรพบกนั ณ จดุนัดหมาย 
 

หลังจากนัน้นําทา่นเดนิทางสูเ่มอืง เซนิเจ ิน้ 

นํ า ท่ า น ช ม โ ช ว์  ม่ า น น ้ า แ บ บ  3D(MANGROVE 

GROOVE)เป็นโชวท์ีเ่กีย่วกับเด็กหญงิผูก้ลา้กับลงิวเิศษ

ทีอ่อกตามหาเครือ่งบรรเลงเพลงทีม่ชี ือ่วา่ “ปีกแห่งความ

รัก” เพือ่เอามาชว่ยนกทีถ่กูทําลายในป่าโกงกาง ทีใ่ชทุ้น

สรา้งกวา่ 200 ลา้นหยวน จัดแสดงที ่OCT BAY WATER 

SHOW THEATRE ซึง่เป็นโรงละครทางน้ําขนาดใหญ่ ที่

สามารถจุได ้2,595 คน ใชเ้วลา 28 เดอืน ในการสรา้ง

แท่นแสดง บนน้ําที่ใหญ่ที่สุดในโลก ครอบคลุมพื้นที ่

5,600 ตารางเมตร เป็นศลิปะแนวใหม ่และเป็นความทา้

ทายเกีย่วกับเทคโนโลย ีและสรา้งเพือ่เป็นตัวแทนของธรรมชาต ิการแสดงบนเวทมีทีัง้หมด 4 องคป์ระกอบ 

ผสมผสานกบัมหัศจรรยข์องมนตเ์สน่หข์องภาพเสมอืนจรงิ การแสดงใชอ้ปุกรณ์ เชน่ แสงเลเซอร ์ไฟ เครือ่ง

เปลง่แสง  มา่นน้ํา  ระเบดิน้ํา ฯลฯ กว่า 600 ชนดิ เป็นโชวน้ํ์าทีใ่หญ่ และทันสมัยทีส่ดุในโลก โชวก์ารแสดง

สือ่ประสมในชว่งเวลากลางคนื เป็นสญัลักษณ์ใหมใ่นทา่เรอื OCTBAY  

 

*** ประเภทของโชวข์ึน้อยูก่บัทางหน่วยงานทอ้งถิน่ผูด้แูล อาจมกีารสลับ เปลีย่นแปลงโชวป์ระเภทตา่งๆ 
 

มือ้ค า่ รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร ***เป็ดปกักิง่(มาตรฐานส าหรบัคณะทวัร ์โตะ๊ละ 8-10 ทา่น) 
 
โรงแรมทีพ่กั CENTURY PLAZA HOTEL หรอืเทยีบเทา่ระดบัเดยีวกนั 
 
 
 

วนัทีส่ ี ่  >>>>>   
เขา้ชมงานกวางเจาเทรดแฟร ์คร ัง้ที ่126 ตามอธัยาศยั - เดนิทางสูเ่ขตปกครองพเิศษเซนิเจ ิน้ - ชมโชว ์
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มือ้เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (บรกิารทา่นดว้ยบพุเฟตข์องโรงแรม) 
 

นําทา่นเดนิทางกลับสู ่เกาะฮอ่งกง (โดยรถไฟ)   
นําทา่นเขา้สกัการะ วดัแชกงหมวิ หรอื วดักงัหนัน าโชค ตัง้อยูท่ีตํ่าบล
ซา่ถิน่ ซึง่ถอืเป็นชานเมอืงของฮอ่งกง เป็นวัดเกา่แกข่องฮอ่งกง สรา้งขึน้
เมือ่ 400 กว่าปีผ่านมาแลว้ในสมัยราชวงศช์งิ ขึน้ชือ่ลอืชาในเรือ่งความ
ศักดิส์ทิธิใ์นดา้นของโชคลาภทรัพยส์นิเงนิทอง โดยมรีปูปัน้เจา้พอ่แช ้กง๊ 
และดาบไรพ้า่ยเป็นสิง่ศักดิส์ทิธป์ระจําวัด ตํานานเล่าว่าในชว่งปลายของ
ราชวงศช์งิ แผ่นดนิจนีเกดิกลยีคุมกีารกอ่จลาจลแข็งเมอืงขึน้ทั่วประเทศ 
และเหตกุารณ์นีไ้ดก้อ่เกดิบรุษุชาตนัิกรบทีช่ ือ่วา่ขนุพลแช ้กง๊ ทีไ่ดย้กทัพ
ไปปราบปรามความวุน่วายทีเ่กดิขึน้แทบทกุสารทศิและทา่นเองก็ไดช้ือ่วา่
เป็นนักรบทีไ่ดช้ ือ่ว่าไม่เคยแพใ้คร เพราะไม่ว่าจะยกทัพไปปราบกบฏที่
ไหนก็จะไดรั้บชัยชนะเสมอและดาบคู่กายของท่านก็ไดช้ือ่ว่าเป็นดาบไร ้
พา่ยเชน่กนั ดาบไรพ้า่ยของทา่นคนจนีถอืวา่มคีวามเป็นมงคลในดา้นของ
ศาสตรฮ์วงจุย้ในเชงิของการต่อสูเ้ป็นอยา่งสงู ธนาคารแบงคอ์อฟไชน่า
ของฮอ่งกง ถงึกับจําลองดาบของท่านไปกอ่สรา้งตกึสํานักงานใหญ่ของ
ธนาคารทีม่ชี ือ่วา่ตกึใบมดี  
 

มือ้กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (มาตรฐานส าหรบัคณะ ทวัร ์โตะ๊ละ 8-10 ทา่น) 
 

นําท่านสักการะขอพรไหวพ้ระ ณ วดัหวงัตา้เซยีน เป็นวัดทีม่อีายกุว่าครึง่ศตวรรษรายลอ้มดว้ยอาคารทีพ่ัก
อาศัยของการเคหะ วัดแห่งนี้ข ึน้ชือ่ดา้นอทิธฤิทธิใ์นการดูแล
รักษาโรคภยัไขเ้จ็บ  จงึไดรั้บการนับถอืเป็นพเิศษจากบรรดาคน
ป่วย ในชว่งวันกอ่นตรุษจนีจะดตี่อสุขภาพมากๆ เนื่องจากวัดนี้
ไดรั้บความนิยมและศรัทธาจากชาวฮ่องกงอย่างมาก วัดจาก
ปรมิาณผูม้าสกัการบชูาและการทีห่น่วยงานรัฐตอ้งจัดเจา้หนา้ที่
ดแูล มกีารปิดถนน และถ่ายทอดสดพธิไีหว ้ซึง่จะมทีัง้พธิกีรรม
ตามลัทธเิต๋าและการเดนิทางมาจุดธูปและนําของมาเซ่นไหว ้
ก่อนเที่ยงคืนเปลี่ยนสู่วันขึน้ปีใหม่ (ตรุษจีน) ความศรัทธาที่
มากมาย โดยเฉพาะคนทอ้งถิน่ฮอ่งกงทีส่ว่นใหญป่ระกอบอาชพี
คา้ขายเนน้การศกึษาและสุขภาพดี  จงึมาขอพรใหไ้ม่เจ็บไข ้
และขอพรเรื่องการเรียนใหลู้กหลานเรยีนเก่งตัง้แต่เริม่ตน้ปีใหม่ การทําบุญและขอพรเทพเจา้เป็นเคล็ดที่
ยดึถอืกนัอยา่งเหนยีวแน่นเชน่เดยีวกบัการนับถอืเรือ่งฮวงจุย้ "การขอพรเทพเจา้ ตอ้งมาพรอ้มกบัการให้
ของเซน่ไหวต้อบแทน"  
จากนัน้นําทา่นเขา้เยีย่มชม โรงงานฮอ่งกงจวิเวอรี ่ใหท้า่นไดรู้จ้ักกังหันนําโชคทีเ่ป็นเครือ่งลางนําโชคของ
ชาวฮอ่งกงและคนทั่วไป ใหท้า่นไดเ้รยีนรูเ้กีย่วกบัปีชงการแกปี้ชงตามความเชือ่ของศาสตรแ์หง่ฮวงจุย้  
 

หมายเหต ุ  
ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นกรณีทีลู่กคา้ทุกท่านในกรุ๊ปตอ้งลงรา้นจวิเวอรี,่ รา้นหยกหรือรา้นสมุนไพร เนื่องจากเป็นรา้น

สง่เสรมิสนิคา้ของประเทศตามนโยบายการทอ่งเทีย่วภายใตก้ารควบคมุของรัฐบาล ซึง่มสีว่นชว่ยในการสนับสนุนค่าใชจ้่ายใน
สว่นต่างๆของโปรแกรมทัวรท์ีท่่านเดนิทาง ทัง้นี้การตัดสนิสนิใจซือ้หรอืไม่นัน้ ขึน้อยู่กับดุลพนิจิของลูกคา้ทุกท่านไม่มกีาร
บงัคับขูเ่ข็ญแตป่ระการใด แตถ่า้หากทา่นยนืยนัทีจ่ะไมล่งรา้นทีบ่รรจอุยูใ่นโปรแกรมทัวร ์กรุณาแจง้ทางกอ่นทุกครัง้ มเิชน่นัน้
แลว้ทา่นจําเป็นตอ้งเสยีคา่ใชจ้า่ยเพิม่ทา่นละ 500 เหรยีญฮอ่งกง ตอ่ 1 รา้น 

วนัทีห่า้   >>>>>   
เดนิทางกลบักลบัสูเ่กาะฮอ่งกง - วดัแชกง - วดัหวงัตา้เซยีน - รา้นจวิเวอรี ่- ช็อปป้ิงยา่นจมิซาจุย่ - สนามบนิ
นานาชาต ิCHEK LAP KOK - เดนิทางกลบัประเทศไทย 
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จากนัน้ใหท้่านไดอ้สิระ ช็อปป้ิงยา่นจมิซาจุย่ (ถนนนาธาน) 
ขาชอ้ปทัง้หลายต่างรูด้ีว่าหากกําลังมองหาสนิคา้แฟชั่นหรือ
เครือ่งสําอาง เครือ่งเสรมิความงามแลว้ ละก็ตอ้งมาที่ฮ่องกง 
เพราะทีน่ีค่อืเมอืงในฝันของนักชอ้ป ทีม่ทีัง้รา้นคา้นําสมัยและมี
ชือ่เสยีงจําหน่ายเครือ่งสําอาง แบรนดด์ังจากทั่วโลก รวมไปถงึ
เสื้อผา้จากดีไซน์เนอร์ทอ้งถิ่น รวมถึงสมาร์ทโฟนรุ่นล่าสุด 
กลอ้งดจิติอลวดีโีอหรอืแท็บเล็ตแบรนดด์ังจากทั่วโลกในราคา
ทีถ่กูทีส่ดุอยูใ่ชห่รอืไม ่ไมต่อ้งมองหาทีไ่หนไกล คุณเลอืกสรร
ไดต้ามตอ้งการทีฮ่อ่งกงเทา่นัน้ เพราะทีน่ี่มหีา้งและถนนทีข่าย
สนิคา้ดจิติอล 
 

*** อสิระทา่นรบัประทานอาหารค า่ตามอธัยาศยั 
ไดเ้วลาอนัสมควรพบกนั ณ จดุนัดหมาย นําทกุทา่นเดนิทางสู ่สนามบนินานาชาต ิCHEK LAP KOK  
เพือ่ทําการเชค็อนิตั๋วเครือ่งบนิและสมัภาระเพือ่เตรยีมตัวกลับประเทศไทย 
 
 

21.35 น. เหริฟ้ากลับสู ่ประเทศไทยโดยสายการบนิ CATHAY PACIFIC AIRWAYS เทีย่วบนิที ่ CX 617  
ใหบ้รกิารผูโ้ดยสารดว้ยเครือ่งบนิรุน่ BOEING 777-300 (73Z) 

(บรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่ง) 

 
23.30 น.  คณะเดนิทางถงึ สนามบนินานาชาตสิวุรรณภมู ิกรงุเทพฯ โดยสวัสดภิาพและความประทับใจ 
 

 ขอขอบพระคณุทกุทา่นคะ่  
 
    

อตัราค่าบรกิาร  *** ส  าหรบั 25-30 ท่านข้ึนไป (เด็กหมายถึง 2-11 ปี) 

ก าหนดการเดินทาง 

 

ผูใ้หญ่ 

หอ้งละ 2-3 ท่าน 

1 เด็ก 2 ผูใ้หญ่ 

เด็กมีเตยีง 

1 เด็ก 2 ผูใ้หญ่  

เด็กไม่มีเตยีง 

พักเดี่ ยว

เพิ่ม 

15-19 ตลุาคม 2562 20,999.- 20,999.- 20,999.- 4,500.- 

>>>>  เพือ่ประโยชนข์องทา่นทางบรษัิทฯ ขอรบกวนทา่นไดอ้า่นและทําความเขา้ใจรายละเอยีดรวมไปถงึ 

  เงือ่นไขตา่งๆ ทีไ่ดร้ะบไุวใ้นทา้ยโปรแกรมนี ้หลังจากทา่นชําระคา่ใชจ้า่ยเพือ่ยนืยนัการใชบ้รกิารเขา้มาแลว้  
 

*** ทางบรษิทัฯ ถอืวา่ทา่นไดย้อมรบั ยนิยอมและยนิดปีฏบิตัติามรายละเอยีดตา่งๆ ทีไ่ดร้ะบไุว ้       
 

*****ถ้าไม่สามารถใช้วีซ่ากรุ๊ปได้ ทาง บริษัท ต้องท าวีซ่าเดี่ยวให้กับลูกค้า โดยมีค่าใช้จ่ายโดยเรียกเก็บเพิ่มค่าวีซ่าเดี่ยวท่านละ 1,700 บาท****** 

และสําหรับทา่นทีเ่คยไป 20 ประเทศเหลา่นีม้ากอ่นตอ้งยืน่วซีา่เดีย่วเทา่นัน้  
อสิราเอล  อัฟกานิสถาน ปีกีสถาน เตอกีสถาน TURKMENISTAN อหิร่าน  ตุรกี  อียิปต ์  
ซาอดุอิาระเบยี เลบานอน จอรแ์ดน  อนิเดยี EI AND LEAH  ลปิยา่ สลุตา่น 
 
 
 
 
 



รายการดงูานกวางเจาเทรดแฟรแ์ละทอ่งเทีย่ว ครัง้ที ่126   บนิ CX 

 

CX   CANTON FAIR#126   

ขอ้ก าหนด   >>>>> 
 

1. กําหนดการตามรายการขา้งตน้สามารถปรับเปลีย่นไดต้ามความเหมาะสม ทัง้นี้ข ึน้อยูปั่จจัยต่างๆ เชน่ สภาพอากาศ 
การจราจร และเหตสุดุวสิยัอืน่ๆ หรอืขึน้อยูก่ับการทําเวลาในแต่ละสถานทีข่องผูร้่วมเดนิทางทุกท่าน ซึง่ตัวแทนของ
บรษัิทคอืหัวหนา้ทัวรจ์ากประเทศไทย หรอืมัคคุเทศกท์อ้งถิน่ ยนิดทีีจ่ะดําเนนิรายการทีร่ะบไุวต้ามกําหนด เพือ่ใหผู้ ้
ร่วมเดนิทางทุกท่านเกดิความพอใจและประทับใจมากทีส่ดุโดยจําเป็นอย่างยิง่ทีจ่ะตอ้งไดรั้บความร่วมมอืจากผูร้่วม
เดนิทางทกุทา่นเป็นสําคัญ 

 

2. ชือ่โรงแรมทีร่ะบุไวนั้น้เป็นโรงแรม **ในมาตรฐานระดับเทยีบเท่า ทีท่างบรษัิทฯ จัดใหบ้รกิารตามงบประมาณของ
รายการขา้งตน้ ทัง้นี้ข ึน้อยูก่ับทางผูเ้ดนิทางว่ายนืยันใชบ้รกิารชา้หรอืเร็ว ในกรณีทีโ่รงแรมทีร่ะบไุวเ้ต็ม ทางบรษัิทฯ 
ตอ้งขอสงวนสทิธิเ์ปลีย่นเป็นโรงแรมในระดับเทยีบเทา่ระดับเดยีวกนั อนึง่หากทา่นมปีระสงคจั์ดเป็นคณะสว่นตัว (กรุ๊ป
เหมา) ทา่นสามารถตดิตอ่เจา้หนา้ทีไ่ดต้ลอดเวลา 

 

3. รปูภาพประกอบรายการนัน้ ทางบรษัิทฯ นํามาใชเ้ป็นตัวอยา่งเพือ่ใหท้า่นเห็นภาพวา่สถานทีห่รอือาหารทีจ่ัดใหบ้รกิาร
ประมาณนี ้จงึขอเรยีนแจง้ใหท้่านทราบว่า ของจรงิอาจมกีารเปลีย่นแปลงไปบา้งไมต่รงตามรูปภาพประกอบทัง้หมด 
100% 

 

4. หากวันเดนิทางตามรายการตรงกับชว่งวันหยดุยาวหรอืวันหยดุนักขัตฤกษ์ อาจมกีารเปลีย่นแปลงในเรือ่งของการนัด
หมายเพือ่ป้องกนัเหตสุดุวสิัยต่างๆ ทีอ่าจกอ่ใหเ้กดิความเสยีหายต่อผูร้่วมเดนิทางทุกท่าน ทางบรษัิทฯ รบกวนท่าน
ยนืยนัใหแ้น่ชดัอกีครัง้จากทางเจา้หนา้ทีท่ีท่า่นไดต้ดิตอ่ 2-3 วันกอ่นเดนิทาง 

 

5. หากทา่นถกูเจา้หนา้ทีต่รวจคนเขา้เมอืงทัง้ของฝ่ังไทย และตา่งประเทศปฏเิสธการเขา้-ออกประเทศ อันเนื่อง มาจาก
สาเหตุส่วนบุคคล ขึน้อยู่กับดุลยพนิิจของเจา้หนา้ที่ในการพจิารณา อันเป็นเป็นเหตุการณ์ที่อยู่นอกเหนือความ
รับผดิชอบ ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะรับผดิชอบหรอืคนืคา่ใชจ้า่ยใดๆ  
 

6. รายการท่องเที่ยวต่างประเทศแต่ละประเทศจะแตกต่างกันไป ตามนโยบายการส่งเสริมหรือสนับสนุนสนิคา้
ภายในประเทศภายใตก้ารดูแลของรัฐบาลประเทศนั้นๆ เนื่องจากรา้นต่างๆ ดังกล่าวมีส่วนช่วยในการสนับสนุน
คา่ใชจ้า่ยบางสว่นในรายการ ดังนัน้แลว้ทางบรษัิทฯ ขอเรยีนแจง้ใหผู้ร้ว่มเดนิทางทกุทา่นตอ้งลงรา้นตา่งๆ ทีร่ะบไุวใ้น
รายการ ทัง้นี้ การตัดสนิใจอดุหนุนสนิคา้เหล่านัน้ขึน้อยูก่ับดุลยพนิจิ ความพอใจและเต็มใจของแต่ละท่าน ไมม่กีาร
บังคับขู่เข็ญแต่ประการใด แต่หากท่านยนืยันทีจ่ะไม่ลงรา้นตามรายการ ท่านจะตอ้งแจง้กับทางบรษัิทฯ เนื่องจาก
จําตอ้งเสยีค่าใชจ้่ายเพิม่เพือ่ทดแทนในส่วนเดมิทีร่า้นต่างๆ เหล่านัน้ตอ้งสนับสนุน โดยปกตทิั่วไปหากไม่ลงรา้น
จะตอ้งเสยีคา่ใชจ้า่ยเพิม่ดังนี ้ 

1. ฮอ่งกง  500 HKD / รา้น / ทา่น 
2. จนี  500 RMB / รา้น / ทา่น 
3. มาเกา๊ 500 MOP / รา้น / ทา่น 
4. เกาหล ี 100 USD / รา้น / ทา่น 

 
หากทา่นประสงคไ์มล่งรา้นแตไ่มแ่จง้กบัทางบรษัิทฯ กอ่นเดนิทาง ทางบรษัิทฯ ตอ้งขออภยัในการรา้นตา่งๆ อาจ 
เรยีกเก็บทา่นเพิม่ในจํานวนทีม่ากกวา่ทีร่ะบไุวข้า้งตน้ ณ ตา่งประเทศ 

 

7. กรณีทีท่า่นจัดเป็นคณะสว่นตัว(กรุ๊ปเหมา) เพือ่ศกึษาดงูานไมว่า่ภาคสว่นใดๆ รบกวนทา่นแจง้กบัทางบรษัิทฯ  
ก่อนยนืยันสํารองทีน่ั่งทุกครัง้ เนื่องจากการศกึษาดูงานบางประเภทจําเป็นตอ้งใชม้ัคคุเทศกท์อ้งถิน่ทีต่อ้งมคีวาม
ชํานาญเฉพาะดา้น  
 

8. รายการอาหารทีร่ะบไุวใ้นกําหนดการนัน้ ทางบรษัิทฯ จัดบรกิารตามมาตรฐานทัวรป์กต ิหากทา่นจําเป็นตน้รับประทาน

อาหารเฉพาะ เชน่ เจ, มังสวรัิต,ิ มสุลมิ, ฮาลาล หรอืแพอ้าหารชนดิใดๆ รบกวนท่านแจง้กับเจา้หนา้ทีก่อ่นเดนิทาง

ทกุครัง้ 

 
การยนืยนัส ารองทีน่ ัง่    >>>>> 
 
 

- ชําระยอดมดัจําตามจํานวนทีร่ะบใุน INVOICE (ใบแจง้หนี)้เพือ่ยนืยนัการสํารองทีน่ั่งทา่นละ 10,000.-บาท  
 

1. การช าระโดยเงนิสด  
ในกรณีทีท่า่นสะดวกและสามารถเดนิทางเขา้มาชําระยอด ณ บรษัิท ไดด้ว้ยตัวทา่นเอง 

 

2. การช าระโดยการท าธุรกรรมผา่นธนาคาร 
หากทา่นไมส่ะดวกหรอืไมส่ามารถเดนิทางเขา้มาชําระ ณ บรษัิทได ้ท่านสามารถทําการโอนผ่านธนาคารหรอืทํา
ธรุกรรมผา่น MOBILE APPLICATION หลังเสร็จสิน้การทําธุรกรรมแลว้ ขอรบกวนท่านไดส้ง่หลักฐานนัน้ๆ ไมว่่าจะ
เป็น สลปิการโอน, ใบเสร็จจากเคานเ์ตอร ์หรอืรปูถา่ยทีถ่กูบนัทกึจาก MOBILE APPLICATION 

 

*** ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิไ์มรั่บผดิชอบตอ่ความเสยีหายใดๆ ทกุกรณี หากทา่นไดช้ําระยอดตา่งๆ ใหก้บับญัชอีืน่ 
 นอกเหนอืจากทีร่ะบไุวข้า้งตน้ 
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กรณียกเลกิการส ารองทีน่ ัง่  >>>>> 
 
 

 กรณียกเลกิการเดนิทางไมค่นืเงนิมดัจ าทกุกรณี 
 

 ทัง้นี้แลว้ จํานวนและระยะเวลานัน้ขึน้อยู่การพจิารณาภายใตก้ฎ ขอ้กําหนด เงือ่นไขหรอืนโยบายต่างๆ ของ    สาย
การบนิหรอืโรงแรมทีพ่ัก เป็นตน้ ****         

 

อตัราคา่บรกิารนีร้วม   >>>>> 
 

 คา่ธรรมเนยีมทําบตัรเขา้งาน ในกรณีทีท่า่นไมเ่คยทําบตัรเขา้งานมากอ่น 
 

 คา่ธรรมเนยีมวซีา่เขา้ประเทศจนีแบบหมูค่ณะ (เฉพาะพาสปอรต์ไทยเท่านัน้) กรณีท่านทีม่วีซีา่จนีอยูแ่ลว้ทางบรษัิท
ไมส่ามารถทําคนืคา่ใชจ้า่ยในสว่นนีไ้ดเ้นือ่งจากคา่ใชจ้า่ยดังกลา่วเป็นการบรกิารแบบหมูค่ณะ 

 

 คา่บตัรโดยสารเครือ่งบนิชัน้ประหยดั ไป-กลับ ตามเสน้ทางทีร่ะบใุนรายการทัศนาจร ไป-กลับ พรอ้มคณะ  
(กรณีตอ้งการไป-กลับ นอกเหนอืจากรายการขา้งตน้ >>>> ตอ้งตรวจสอบคา่ธรรมเนยีมของสายการบนินัน้ๆ)  
 

 คา่เขา้ชมสถานทีต่า่งๆ ตามรายการ 
 

 คา่ทีพ่ักตามระบใุนรายการ พักหอ้งละ 2-3 ทา่น ตามโรงแรมทีร่ะบหุรอืเทยีบเทา่ 
 

 คา่รถรับ-สง่ และนําเทีย่วตามรายการ 
 

 คา่ภาษีสนามบนิทกุแหง่ทีม่ ี
 

 คา่จา้งมคัคเุทศกค์อยบรกิารตลอดการเดนิทาง 
 

 คา่น้ําหนักกระเป๋าสมัภาระโหลดลงใตท้อ้งเครือ่ง *** ทา่นละไมเ่กนิ 30 กโิลกรมั ทัง้ขาไป-กลับ ***                         
(ตามเงือ่นไขของสายการบนิ) และสมัภาระหิว้ขึน้เครือ่งน้ําหนักไมเ่กนิ 7 กโิลกรัม 

 

 คา่ประกนัอบุตัเิหตรุะหวา่งเดนิทาง วงเงนิทา่นละ 1,000,000 บาท (เงือ่นไขตามกรมธรรม)์ 
 

อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม  >>>>> 
 

 

 คา่ธรรมเนยีมทปิคนขบัรถและไกดท์อ้งถิน่ทา่นละ 150 หยวน / ทา่น / ทรปิ 
 

 คา่ธรรมเนยีมทําบตัรเขา้งาน ในกรณีทีท่า่นเคยมบีตัรแลว้สญูหาย 
 

 ค่าใชจ้่ายสว่นตัว อาท ิค่าทําหนังสอืเดนิทาง, ค่าโทรศัพทส์ว่นตัว, ค่าซกัรดี, มนิบิารใ์นหอ้ง, รวมถงึค่าอาหาร และ
เครือ่งดืม่ทีส่ัง่เพิม่นอกเหนอืรายการ (กรณุาตดิตอ่หัวหนา้ทัวรห์รอืมคัคเุทศกท์อ้งถิน่) 

 

 คา่ภาษีมลูคา่เพิม่ 7% และคา่ภาษีหัก ณ ทีจ่า่ย 3%  
(บวกราคาเพิม่ในกรณีทีท่า่นตอ้งการใบกํากบัภาษี VAT หรอืออกใบเสร็จในชือ่บรษัิท หา้งรา้น องคก์ร ฯลฯ)  
 

 คา่น้ําหนักกระเป๋าสมัภาระทีห่นักเกนิจากสายการบนิกําหนด (ปกต ิ30 กก. อาจจะมกีารเปลีย่นแปลง) 
 

 คา่วซีา่สําหรับพาสปอรต์ตา่งดา้ว  
 

 คา่ปรับ คา่เสยีหายตา่งๆ อนัเกดิจากการกระทําและการละเมดิกฎหมายในทอ้งถิน่นัน้ๆ โดยตัวของทา่นเอง  
เชน่ การทิง้ขยะ สบูบหุรี ่ในสถานทีต่อ้งหา้มทีม่กีารแจง้เตอืนโดยป้ายหรอืสญัลักษณ์ใดๆ อยา่งชดัเจน 
 

 
การเดนิทางทอ่งเทีย่วตา่งประเทศเป็นกําไรของชวีติ หากทา่นจําเป็นตอ้งปฏบิตัติามขอ้แนะนําพเิศษตา่งๆ ทีท่างหัวหนา้
ทัวรห์รอืไกดท์อ้งถิน่ไดแ้นะนําท่าน ท่านก็จะท่องเทีย่วไดอ้ย่างสบายใจ สบายกายและมคีวามสขุ บรกิารในรา้นอาหาร
รวมไปถงึสถานที่ต่างๆ หรือบรกิารทุกอย่างอาจจะไม่สุภาพอ่อนนอ้มเป็นกันเองเหมอืนอย่างเช่นเมอืงไทย อาหาร
บางอยา่งทา่นอาจไมช่อบหรอืมรีสชาตไิมอ่ร่อยถูกปากท่าน ทางบรษัิทตอ้งขออภัยท่านในความไมส่ะดวกเหล่านี้โปรด
คดิเสยีวา่มาลองเปิดประสบการณ์ตา่งแดนทีแ่ปลกและใหม ่  
 
ทางบรษัิทฯหวังเป็นอย่างยิง่ว่าการเดนิทางท่องเทีย่วในครัง้นี้ ท่านจะไดรั้บความสนุกสนานมคีวามสุขและไดรั้บความ
สะดวกสบายจากการบรกิารของเราและหวังเป็นอยา่งยิง่วา่คงไดรั้บความอนุเคราะหแ์ละความรว่มมอืจากทา่นเป็นอยา่งด ี 
 
ทา้ยทีสุ่ดนี้ทางบรษัิทยนิดเีป็นอยา่งยิง่ทีจ่ะรับฟังความคดิเห็นของผูร้่วมเดนิทางทุกท่านเพือ่นํามาเป็นแนวทางในการ
ปรับปรงุคณุภาพเพือ่มโีอกาสจะไดรั้บใชใ้หบ้รกิารทา่นในการทอ่งเทีย่วครัง้ตอ่ไป 
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รายละเอยีดทีค่วรทราบ เอกสารการท าบตัรเขา้งานและก าหนดการ 
 
 
 

โดยสายการบนิ CATHAY PACIFIC AIRWAYS (CX) 
 

>>> เตรยีมตวัอยา่งไรใหไ้มต่ดิขดั? 
 

เนือ่งจากมาตรการรักษาความปลอดภยัของทา่อากาศยานและมาตรการตรวจคนเขา้เมอืงของแตล่ะประเทศ  
ทางบรษัิทฯ จงึใครข่อรบกวนทกุทา่น โปรดตรวจสอบและปฏบิตัติามคําแนะนําเพือ่ประโยชนข์องทา่นเอง 

 

1. หนงัสอืเดนิทาง 
จะตอ้งมอีายกุารใชเ้หลอือยา่งนอ้ย 180 วัน นับจากวันทีท่า่นจะเดนิทางออกจากประเทศ มเิชน่นัน้แลว้ทา่นอาจถกู 
ปฏเิสธการขึน้เครือ่งหรอืเดนิทางออกนอกประเทศ 
 

 

2. แบตเตอรีส่ ารอง 
จะตอ้งนําขึน้เครือ่ง (ความจไุมเ่กนิอนัละ 32,000 mAh ทา่นละไมเ่กนิ 2 อนั) หา้มเก็บไวใ้นกระเป๋าเดนิทางทีจ่ะ 
โหลดไวไ้ดท้อ้งเครือ่งเด็ดขาด มเิชน่นัน้กระเป๋าเดนิทางของทา่นอาจถกูเปิดโดยเจา้หนา้ที ่
 

 

3. เอกสารเขา้-ออกประเทศ 
รบกวนทา่นลงชือ่ ใหต้รงตามปรากฏในหนังสอืเดนิทาง และตอ้งเก็บเอกสารไวก้บัตัวทา่นเอง หา้มฝากไวก้บัผูอ้ ืน่ 
หรอืเก็บไวใ้นกระเป๋าเดนิทางทีจ่ะโหลดใตท้อ้งเครือ่ง หากมเีด็กทีพ่มิพล์ายนิว้มอืในหนังสอืเดนิทาง บดิา มารดา 
หรอืผูป้กครองตามกฎหมายสามารถลงชือ่แทนไดเ้ลย 
 

 

4. ทา่นทีเ่คยมปีญัหาเกีย่วกบัการถกูปฏเิสธใหเ้ขา้-ออกประเทศ หรอืเคยถกูสง่กลบั 
หากทา่นเคยตดิปัญหาเกีย่วกบัการเขา้-ออกประเทศ ณ กองตรวจคนเขา้เมอืงไมว่า่ประเทศใดก็แลว้แตร่บกวนทา่น 
แจง้กบัเจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯ กอ่นทีจ่ะทําการสํารองทีน่ั่งหรอืเดนิทาง เพือ่การตรวจสอบใหแ้น่ชดัวา่ทา่นจะสามารถ 
เดนิทางไป-กลับ พรอ้มคณะไดโ้ดยไมป่ระสบปัญหาใดๆ 
 

5. บรรจภุณัฑข์องเหลว 
สําหรับทา่นไหนทีต่อ้งการนําของเหลวขึน้เครือ่งใสก่ระเป๋าถอืตดิตัวจะตอ้งบรรจใุนบรรจภุณัฑแ์ละมปีรมิาณไมเ่กนิ  
100 มลิลลิติรตอ่ 1 ช ิน้ (สงูสดุไมเ่กนิ 10 ช ิน้) *** เจา้หนา้ทีจ่ะยดึตามตัวเลขปรมิาณทีร่ะบไุวใ้นบรรจภุณัฑ ์
บรรจภุณัฑด์ังกลา่วควรใสใ่นถงุทีโ่ปรง่ใสและสามารถเปิด-ปิดไดด้ว้ยใหนํ้าถงุขึน้ไปเพยีงใบเดยีวเทา่นัน้การนํา 
ผลติภณัฑข์องสดทีทํ่าจากสตัวไ์มว่า่เนือ้หมเูนือ้วัวผักผลไมส้ดไมอ่นุญาตใหนํ้าเขา้ประเทศเพือ่ป้องกนัโรคตา่งๆ 
เพราะหากศลุกากรตรวจพบจะตอ้งเสยีคา่ปรับ 
 

6. เวลาเป็นสิง่ส าคญั 
 

ตามกฎการบนิ เคานเ์ตอรส์ายการบนิใหบ้รกิารเชค็อนิจะปิดใหบ้รกิารกอ่นเวลาเครือ่งออก 60 นาท ีฉะนัน้ทา่น 
จําเป็นตอ้งทําการเชค็อนิเพือ่รับ BOARDING PASS และโหลดกระเป๋าสมัภาระใหเ้สร็จสิน้กอ่นเคานเ์ตอรจ์ะปิด  
ผูโ้ดยสารทกุทา่นจําเป็นตอ้งพรอ้ม ณ ประตขูึน้เครือ่งกอ่นเวลาเครือ่งออกอยา่งนอ้ย 45 นาท ี
*** หากวันทีท่า่นเดนิทางตรงกบัชว่งวันหยดุนักขตัฤกษ์ ควรเผือ่เวลาเพือ่ป้องกนัการไมท่ันขึน้เครือ่ง 
 
 

>>> เอกสารจ าเป็นทีต่อ้งใชส้ าหรบัการท าบตัรเขา้งาน  
 

- นามบตัรผูเ้ดนิทาง  *** ภาษาองักฤษ  ทา่นละ 2 ใบ 
- รปูถา่ยหนา้ตรง  *** พืน้หลังสขีาวหรอืฟ้า ขนาด 2 นิว้ ทา่นละ 2 รปู (ยอ้นหลังไมเ่กนิ 180 วัน) 
- ทา่นใดทีเ่คยเขา้งานกวางเจาแฟรแ์ละมอีายบุตัรงานไมเ่กนิ 3 ปีนับจากครัง้ลา่สดุ  

สามารถใชบ้ตัรเขา้งานอนัเกา่ได ้กรณีหากทา่นเคยมบีตัรเขา้งานแลว้ แตไ่มส่ามารถนํามาแสดงไดไ้มว่า่กรณีใดๆ  
จะตอ้งเสยีคา่ธรรมเนยีมการทําบตัรใหมท่า่นละ 200 หยวน  
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“เงือ่นไขและขอ้ก าหนดตา่งๆ ทีร่ะบไุวข้า้งตน้น ัน้ เพือ่เป็นกรอบและขอบเขตแสดงใหเ้ห็นวา่ ทางบรษิทัฯ ด าเนนิ 
ธุรกจิภายใตค้วามถกูตอ้ง ไมม่จีดุประสงคใ์ดๆ เพือ่เอาเปรยีบหรอืคดโกงทา่น  นอกเหนอืจากผลก าไรน ัน้คอื  
การน าผูร้ว่มเดนิทางทกุทา่นสมัผสัประสบการณ์ตา่งแดน ไดเ้รยีนรูแ้ละเปิดรบัความสขุ ความประทบัใจอยา่งคุม้คา่ 
กบัคา่ใชจ้า่ยทีท่า่นไดไ้วว้างใจกบัเรา 
 
 
 
เอกสารส าหรบัยืน่วซีา่  
 

1. หนังสอืเดนิทางตอ้งม ี อายกุารใชง้านเหลอืนับจากวันทีเ่ดนิทางออกจากประเทศไทยอยา่งนอ้ย 180 วัน  
2. หนังสอืเดนิทางตอ้งม ี หนา้วา่งเหลอืสําหรับประทับตราอยา่งนอ้ย 3 หนา้เต็ม    
3. รปูถา่ยส ี   พืน้หลังสขีาวหรอืสฟ้ีาขนาด 2 นิว้ ทา่นละ 2 ใบ  หนา้ตรง  

 ถา่ยมาแลว้ไมเ่กนิ 180 วัน  
 อดัภาพดว้ยกระดาษปกต ิ

 รปูถา่ยตอ้งไมม่เีครือ่งประดับใดๆ แมแ้ตต่า่งห ู 
 

*** สถานทตูจนีปฎเิสธการพจิารณารปูถา่ยในกรณีตอ่ไปนี้ 
 

- คํานําหนา้ชือ่ ขดัแยง้กบัรปูถา่ยทีแ่นบมา 
เชน่ คํานําหนา้ชือ่เป็น นาย แตร่ปูถา่ยทีแ่นบมาดเูป็นหญงิ ไวผ้มยาว แตง่หนา้ ทาปาก  

- นํารปูเกา่ทีถ่า่ยไวน้านเกนิกวา่ 180 วัน 
- นํารปูถา่ยเลน่ๆ มวีวิดา้นหลัง ยนืเอยีงขา้ง ฯลฯ มาตัดตอ่ใชเ้พือ่ใชแ้นบประกอบยืน่วซีา่ 
- นํารปูทีเ่ป็นกระดาษสติ๊กเกอร ์หรอื รปูทีใ่ชก้ระดาษพรนิซจ์ากคอมพวิเตอร ์

 
 
ท ัง้นี ้เราหวงัเป็นอยา่งยิง่ทีจ่ะไดม้โีอกาสใหบ้รกิาร และไดร้บัความรว่มมอืจากผูร้ว่มเดนิทางทกุทา่น” 

 

เง ือ่นไขเพิม่เตมิทีค่วรทราบ  >>>>> 

1. บตัรโดยสารสายการบนิ 
- ประเภทหมูค่ณะ เงือ่นไขสากลเบือ้งตน้คอื ทา่นตอ้งเดนิทางไป-กลบั พรอ้มคณะตามรายละเอยีดวันและ 

เวลาทีร่ะบไุวใ้นรายการเทา่นัน้ กรณีทีท่า่นมคีวามประสงคใ์ดๆ อนันอกเหนอืจากคณะแลว้ ทา่นตอ้งแจง้กบัทาง
บรษัิทฯ กอ่นยนืยนัสํารองทีน่ั่ง  เนือ่งจากทางบรษัิทฯ ตอ้งทําเรือ่งขออนุมตัเิขา้ไปยงัสายการบนิทัง้นีแ้ลว้ อาจ
มคีา่ธรรมเนยีมหรอืการขอเอกสารตา่งๆ เพือ่ประกอบการพจิารณา  จงึใครข่อความกรณุาจากลกูคา้ทกุทา่นทํา
ความเขา้ใจใหต้รงกนัวา่ เงือ่นไขแตล่ะสายการบนิไมเ่หมอืนกนั บรษัิทฯ เองเป็นตวัแทนจําหน่ายบตัรโดยสาร
สายการบนิ ซึง่ยนิด ีและเต็มใจทีจ่ะดําเนนิการแทนทา่น แตไ่มม่อํีานาจใดๆ ในการอนุมตัทิกุกรณี ขึน้อยูก่บัการ
พจิารณาของสายการบนิ  

2. ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิรั์บเฉพาะผูร้ว่มเดนิทางทีป่ระสงคก์ารทอ่งเทีย่วตา่งประเทศเทา่นัน้  ดังนัน้จะไม ่
รับผดิชอบและคนืคา่บรกิารใดๆ จากการทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงทัง้ประเทศไทยและตา่งประเทศปฏเิสธมใิหท้า่น 
เดนิทางออกหรอืเขา้ประเทศ ดว้ยเหตผุลทีเ่กีย่วกบัตัวของทา่นเอง 
 

3. คณะทีเ่ดนิทางชว่งวันหยดุหรอืเทศกาลทีต่อ้งการันตมีดัจํากบัสายการบนิ หรอืผา่นตัวแทนในประเทศหรอื 
ตา่งประเทศ รวมถงึเทีย่วบนิพเิศษเชน่ CHARTER FLIGHT, EXTRA FLIGHT จะไมม่กีารคนืเงนิมดัจําหรอืคา่ทัวร์
ทัง้หมด 

4. หนังสอืเดนิทางตอ้งมอีายกุารใชง้านนับจากวันทีท่า่นเดนิทาง เหลอือยา่งนอ้ยไมต่ า่กวา่ 180 วนั  
 

5. ตารางเทีย่วบนิ ราคาและรายการทอ่งเทีย่วสามารถเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม ทัง้นีข้ ึน้อยูก่บัปัจจัยตา่งๆ  
ทีไ่มส่ามารถควบคมุได ้เชน่ การจลาจล สภาพแวดลอ้ม การเมอืง ฯลฯ อนัเป็นสาเหตกุอ่ใหเ้กดิการเปลีย่นแปลง
ดังกลา่ว โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ ทัง้นี ้ทางบรษัิทฯ จะคํานงึถงึผลประโยชนข์องผูเ้ดนิทางเป็นสําคญั 

6. กรณีทา่นทีอ่ยูต่า่งจังหวัดจําเป็นตอ้งโดยสารเครือ่งบนิ กอ่นจองตั๋วในประเทศโปรดเชค็เวลาและไฟลทบ์นิและการ 
ยนืยนัจากพนักงานขายอกีครัง้เพือ่ความมัน่ใจวา่ วันเวลาทีท่า่นจะทําการจองตั๋วภายในประเทศนัน้ตรงกบัคณะที ่
ทา่นไดช้ําระไวก้บัทางบรษัิทฯ และไมม่ขีอ้ผดิพลาดใดๆ ออกเดนิทางไดต้ามปกต ิอยา่งแน่นอน 
 

7. ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธใินการรับผดิชอบตอ่ความเสยีหายอนัเกดิจากเหตุสดุวสิัยทีไ่มอ่าจควบคุมได ้เชน่ สภาพ
ดนิฟ้าอากาศ การกอ่จลาจล การเมอืง สงคราม การประทว้ง ความลา่ชา้จากสายการบนิ การหยดุบนิของสายการบนิ 
หรอืเหตผุลจําเป็นสว่นตัวของทา่นเอง ฯลฯ เป็นตน้ 
 

8. ทา่นไมส่ามารถเรยีกคนืคา่บรกิารตา่งๆ ทีร่ะบไุวใ้นรายการทีท่า่นไมใ่ช ้ณ ตา่งประเทศ อาท ิไมเ่ทีย่วบางรายการ  
ไมท่านอาหารบางมือ้ ฯลฯ  เนือ่งจากทางบรษัิทฯ ไดช้ําระโดยเป็นทีส่ ิน้สดุแลว้ 

 

9. ทางบรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้หากเกดิสิง่ของสญูหายจากการโจรกรรม และ/หรอื เกดิอบุตัเิหตทุีเ่กดิจาก 
 ความประมาทของตัวทา่นเอง     
 




